Inbjudan Sponsorsim 2018-03-17
Vi vill härmed bjuda in er att delta i Sponsorsim för att hjälpa till att stödja organisationen
Ung Cancer samt Göteborg Sim.
Datum:
Plats:
Tid:

Lördagen den 17e Mars 2018
Valhallabadet, 50m bassäng.
16:00 - 18:45

Var med och stödja Ung Cancer i deras arbete.
”Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet
utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig
ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få
ekonomin att gå ihop.
Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna
cancerberördas rättigheter och möjligheter. Vi sprider kunskap och information för att bekämpa
fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring.”
Upplägg:

Deltagaren ska simma så långt som möjligt på 1h.
Deltagaren jobbar för att få en sponsor som gärna bidrar ett belopp per simmad meter
eller med ett fast belopp. Man tar då hjälpa av det sponsorformulär som finns på
goteborgsim.se.
Sponsorformuläret lämnas ifyllt in innan den 17e Mars. Man kan lämna in det till en
tränare/ledare för Göteborg Sim eller så skickar in den till kansli@goteborgsim.se

Deltagare:

Sponsorsimmet kommer genomföras med 2st heat över 10banor med max
10pers/bana. Heat 1 kommer bara vara för tävlingssimmare i Göteborg Sim.
Heat 2 är till för övriga som vill ställa upp för en god sak.
För att starta behöver man ha ett sponsorformulär ifyllt. Dock om man inte
är tävlingssimmare för Göteborg Sim kan man betala 100sek för en startplats.

Anmälan:

Sker på goteborgsim.se där ytterligare information kommer att finnas.

Omklädning: Sker i SATS-omklädningsrum under läktaren i 50m bassängen. Glöm ej 10-krona till
skåpet.
Tidsschema: 16:00 10min Insim Heat 1
16:15 Heat 1 Start (Tävlingssimmare Göteborg Sim)
17:15 10min Insim Heat 2
17:30 Heat 2 Start (Övriga)
Insamlade pengar/startavgift kommer fördelas enligt följande:
- Om deltagaren är tävlingssimmare för Göteborg Sim går 30% Ung Cancer, 30%
Deltagarens simmarkonto och 40% Göteborg Sim.
Pengar på sitt simmarkonto innebär att de kan användas i simshopen, betala termins/start-/lägerkostnader.
- Om deltagaren inte är tävlingssimmare i Göteborg Sim går 50% Ung Cancer och 50%
Göteborg Sim. Vid frågor ta kontakt med Göteborg Sim: kansli@goteborgsim.se
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